
16/7/2014             Nº 491
Pres.: Altino de Melo Prazeres Júnior. Dir. Resp.: Tiago Marcelino Pereira. Redação e Revisão: Rogério Malaquias. Editoração: Maria Fígaro. Impressão: Herculano Falcão. 

Sede: R. Serra do Japi, 31 – Tatuapé – CEP 03309-000 – São Paulo – SP. F: 2095-3600. Fax: 2098-3233. Sub-sede - Linha 5: Rua Cerqueira César, 480 - Santo Amaro - SP - CEP 04750-080
Atendimento da sub-sede: terças e sextas-feiras, das 9h às 17h (fecha das 12h às 13h). Fone: 7467-3841. End. Eletrônico: sindicato@metroviarios-sp.org.br

Ato na Sé, 17/7 (quinta-feira)
Concentração no mezanino, a partir das 16h

Várias atividades estão sendo 
realizadas com o objetivo de forçar 
a readmissão dos companheiros. 

No dia 3/7, o Ato pelo Direito de Greve 
e pela Readmissão dos Metroviários, 
realizado na Faculdade de Direito da USP, 
reuniu especialistas na área do Direito, que 
condenaram as demissões, mostrando que 
elas foram ilegais. 

Os oradores Jorge Luiz Souto Maior 
e Cezar Britto também ressaltaram que 
as demissões ferem as convenções da 
Organização Internacional do Trabalho. 
Souto Maior declarou que “estamos 
vivendo em São Paulo um Estado de Sítio. 
Pessoas que estão nas ruas reivindicando 
direitos não devem ser tratadas como 
bandidos”. 

No dia 14/7, os companheiros Altino, 
Pasin, Raquel e Dagnaldo participaram de 
uma audiência na Comissão de Direitos 
Humanos do Senado, em Brasília. O 

senador Paulo Paim (PT) comprometeu-se 
em encaminhar uma carta, em nome da 
Comissão de Direitos Humanos, pedindo 
a reintegração dos demitidos ao governo 
estadual. 

A deputada estadual Leci Brandão 
(PCdoB) apresentou um Projeto de 
Lei anistiando os demitidos de 2007 e 
2014 na Assembleia Legislativa. Todos 
os deputados receberam uma carta do 
Sindicato pedindo apoio ao projeto. 
Estamos organizando um manifesto com 
todos os parlamentares que apoiam a 
reintegração. 

Foram feitas duas Cartas Abertas 
e uma delas distribuída em um ato na 
estação Sé, no dia 10/7. Abaixo-assinados 
estão circulando nas áreas e para a 
população. Os metroviários estão usando 
adesivo e suspenderam as horas extras. 
No dia 17/7 será protocolado na Justiça o 
processo pela readmissão. 

Readmissão!
Continua firme a campanha Readmissão dos 
Metroviários, Já! Atos públicos, audiências e 
abaixo-assinados estão sendo realizados. No dia 
17/7 será protocolado na Justiça o processo pela 
readmissão. Vamos lutar até à vitória!

Dois já voltaram!
Dois companheiros, dos 42 

demitidos, já foram reintegrados. É 
a primeira vitória da campanha pela 
readmissão e mostra que é possível 
reverter as outras demissões. A 
reintegração é consequência da 
luta da categoria, que vai continuar 
até que todos voltem aos seus 
postos de trabalho. 

Inclusive a SSE Rosângela, 
autora de um BO no período da greve 
que provocou a demissão de vários 
metroviários, teve que sair do posto 
em que estava por conta da pressão 
da categoria.  

Erundina protocola 
PL pela readmissão

A deputada federal Luiza 
Erundina (PSB/SP) protocolou em 
15/7, na Câmara dos Deputados, em 
Brasília, um Projeto de Lei (PL) que 
concede anistia aos demitidos pelo 
Metrô. O número do PL é 7.793/2014. 
A deputada cumpre desta forma 
seu compromisso assumido com 
a categoria no dia 11/6 no Ato pelo 
Direito de Greve, no Sindicato. 

Cresce a Campanha 
pela

 Ato na Câmara Municipal, 18/7 (sexta-feira), às 18h, no Salão Nobre. 
Pelo Direito de Greve, Manifestação e Organização. 

 Audiência na Assembleia Legislativa de SP, 12/8 (terça-feira), 
às 18h, no Auditório Franco Montoro. 

Não deixe de participar!



02 BILHETE

Fora a PM do metrô!

Segurança terceirizada 
nas plataformas

Com a justificativa da realização 
da Copa, o Metrô militarizou 
as estações. Policiais militares 

ocuparam espaços internos e postos. 
Nossa greve foi reprimida pela polícia e a 
presença deles dentro das estações é uma 
afronta a todos nós. 

Além disso, a atuação em ambiente 
fechado do metrô deve ser feita pelos próprios 
metroviários. A empresa alega que essa 
situação permanecerá até o final do mês. 
Vamos lutar para que isso não se eternize.

Durante a greve e nos dias 
de jogo no Itaquerão, seguranças 
terceirizados estavam monitorando 
os spaps. Achamos que todo 
trabalho nas dependências do metrô 
deve ser feito por metroviários e por 

isso contestamos esta iniciativa. 
O spap é um equipamento 

de segurança e deve estar 
disponível para atuação de todos os 
metroviários da segurança com o 
treinamento necessário.

Fenametro realizará 
Congresso em setembro

A Fenametro (Federação Nacional dos 
Metroviários) realizará seu 5º Congresso 
Nacional de 11 a 14 de setembro, em São 
Paulo/SP.  A eleição dos delegados ocorrerá 
até 23 de agosto. Divulgaremos em breve 
como será realizado o processo eleitoral em 
São Paulo.  

Os interessados em apresentar teses ao 
Congresso terão prazo até 22 de julho. A 
tese poderá ser enviada para fenametro@
fenametro.org.br até às 23h59 do dia 22. Ela 
também poderá ser entregue pessoalmente 
no Departamento de Comunicação do 
Sindicato até às 19h do dia 22.  

Plantão na subsede 
 com diretor

A partir do dia 22/7 (terça-feira) haverá 
plantão na subsede do Sindicato com 
o diretor Isaac. Os plantões serão 
realizados nas terças e sextas-feiras, 
das 10h às 12h e das 13h às 16h. 
O endereço da subsede é rua Cerqueira 
César nº 480, Santo Amaro. 

Atenção! Dia 28/7 

(segunda-feira)

Reunião com 

todos os cipistas 

eleitos, às 18h, no 

Sindicato.  


